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Durante evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) o 
ministro de Estado para Negócios e Empresas do Reino Unido, Peter Mandelson disse que a 
reunião do G-20 que acontece na próxima semana em Londres, não irá "mudar o mundo em 
um dia". Ele completou ao dizer que "a reunião faz parte de um processo e não é 
simplesmente um evento."  
 
Segundo o ministro, a reunião é um acordo de princípios e direções a serem tomadas pelo 
sistema financeiro mundial: "o importante é chegarmos a um acordo sobre o curso a ser 
seguido."  
 
Barreiras 
 
As medidas protecionistas que surgiram de algumas nações foram criticadas por Mandelson. "A 
história ensina que o protecionismo é um veneno para a economia, e pode gerar represálias, e 
com isso um espiral descendente. Não há como transformar um ganho de curto prazo em uma 
vantagem de longo prazo." Ele também afirmou que durante o encontro do G-20 buscará 
ações para impedir que as barreiras influenciem no caminho contrário da economia global. 
 
Quando questionado sobre um possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, 
o ministro disse que existe um vasto campo de oportunidades no comércio entre os blocos, e 
acrescentou que "existem muitas taxas e tarifas que devem ser diminuídas ou até extintas. 
Após essa atitude, haverá uma relação maior entre os países".  
 
Mandelson explicou que embora o comércio entre os países seja crescente ele ainda está 
abaixo do potencial. "Em 2007, pela primeira vez, o fluxo comercial superou o patamar de 3 
bilhões de euros, e, em 2008, chegou a 4,3 bilhões de euros.  
 
Ele argumentou, no entanto, que "o Brasil ainda é um país muito difícil para se fazer 
negócios". Segundo o Banco Mundial, o País está na 125ª posição no ranking dos que mais 
facilitam negócios.  
 
O ministro enxerga, no entanto, uma abertura para o comércio na área de esportes, visto que 
Londres será sede dos jogos Olímpicos em 2012, enquanto o Brasil sediará a Copa do Mundo 
de 2014. "Seja na renovação dos estádios ou na preparação para os desafios logísticos e de 
segurança dos eventos, estou certo que o Reino Unido tem experiência para oferecer e vice-
versa", explicou Mandelson.  
 
Crise no Brasil 
 
Mandelson disse que a situação do Brasil é mais positiva que em outros países, e que em 2009 
e 2010, teremos anos difíceis, mas devemos ver a recuperação como uma oportunidade para o 
comércio, e com isso obtermos destaque perante o cenário mundial. 
 
Segundo ele, o sistema bancário conservador e nossa reforma financeira possibilitaram uma 
estabilidade econômica que favoreceu o País diante da crise. "Se essa turbulência acontecesse 
há 15 anos, o Brasil estaria com uma crise cambial e uma economia em colapso."  
 
O ministro ressaltou ainda que a crise está afetando a todos, em maior ou menor grau, por 
conta da ligação das economias, "o que começou como um problema no mercado imobiliário 
americano afetou todos os outros países". Os governos "não acompanharam o passo da crise". 
Segundo ele, isso gerou alterações no balanço de poder mundial, dando mais voz ao Brasil e 
aos países emergentes. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 26 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A4. 
 
 


